
ولذلك ترك أبو حنيفة وأهل الكوفة ومن جاء بعدهم الرفع ، فهل نرتكه حنن ..؟ نقول ال املثبت مقدم  الشيخ :

اهللا على كل حال .إذاً إذا جئنا إىل مثل  على النايف وذاك إمام وله اجتهاده وال نعريه وال نعيب عليه وله أجره عند

حديث النهي عن صوم يوم السبت ومل نعلم أن أحدًا من األئمة املشهورين أخذ به، وقد علمنا إضافة نافلة 

بالعلم من عمل به من بعض العلماء املتقدمني أو جاءنا حديث ال اعتكاف إال يف ثالث مساجد ومل نعلم أن 

علمنا أن بعض من سلف قد عمل به فحسبنا أن يكون الرسول عليه السالم  قد قال أحد األئمة عمل به لكننا 

ذلك وثبت لدينا وليس لنا عذر أن ندع العمل به ، فهل يتصور املسلم أنه وقف بني يدي اهللا تبارك وتعاىل يوم 

َفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن (القيامة  . فقال له رب العاملني أي عبدي. َقْلٍب َسِليٍم ))) ِإال َمْن َأَتى اللَه بِ 88(( يـَْوَم َال يـَنـْ

يتصور املسلم هذا املوقف الرهيب إذا قال له ملاذا مل تعمل ذا احلديث أو بذاك احلديث، هل يقول كما يقول 

للعبد منا واهللا أنا ما علمت من عمل به من أئمة املسلمني!! طيب، أليس رسول اهللا هو إمام املسلمني كلهم؟ 

فرق بني أن تعرف أن إمام املسلمني مجيعاً قد قال ذا احلديث أو من دونه قد عمل ذا احلديث، ال هذه فما ال

َفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن * ِإال َمْن َأَتى اللَه ِبَقْلٍب َسِليٍم حجة داحضة مرفوضة ال تنفع قائلها يوم القيامة  (( يـَْوَم َال يـَنـْ
((.  

  نا، يعين هناك هلم أيضا اعرتاض.شيخنا ال تؤاخذ السائل :

  تفضل . الشيخ :

(( َوَال تـَُباِشُروُهن َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن ِفي يقول إن محلكم على األلف والالم يف قوله تبارك وتعاىل:  السائل :
عًا بفهم ، على العهد، ال دليل عليه، ملا ال يكون محل األلف والالم على االستغراق، عمال واتبا اْلَمَساِجِد ))

  العلماء املفسرين الذين فّسروا هذه اآلية.

  ليس يف هذه الشبهة شيء جديد ألا قائمة على اإلغماض وجتاوز احلديث. الشيخ :

  نعم. السائل :

أما واحلديث موجود فحني ذاك حنن نقول احلديث يقيد عموم القرآن وحنن نعرف من ذلك أمثلة كثرية،  الشيخ :

يقولون املصريون خاصة هؤالء الذين يشككون ىف العمل مبثل هذا احلديث ملاذا ال حيرمون  وكثرية جدًا ملاذا ال

  ؟(( ُحرَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة ))أكل الفسيخ واهللا يقول: 

  فعلًما يبيح أكل الفسيخ .  -احلويين : هناك من يقول يعىن الفسيخ وسيخ 

  مك احملرم امليت؟ال، أنا املقصود ملاذا ال حيرمون الس الشيخ :

  احلويين : لوجود احلديث



، هذا املوقف الذي يقفونه حبق جتاه السمك امليت وبالتايل الفسيخ منه  (( ُحرَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة ))واهللا يقول: 

ْيُكُم (( ُحرَمْت َعلَ ألنه هذا أكره عند كثري من الناس الذين مل يعتادوا أكله لكن فلنقف عند اللفظ القرآين: 
. فلماذا ال حيرمون ميتة السمك؟ لوجود حديث هناك، وما الفرق إذًا بني موقفهم وبني موقفنا!! ملاذا  اْلَمْيَتُة ))

ال يـَُعمُمون امليتة كما يريدون التعميم يف املساجد؟ اجلواب واحد، فإذن اجلواب منا كما مسعت آنفاً هذه الشبهة 

ا احلديث وعن جتاهله وهذا يف الواقع لو كان كالم إمام من أئمة املسلمني قائمة أيضاً على غض النظر على هذ

وليس له معارض من الكتاب والسنة مل جيز أن يقابل بالتجاهل هلذا الكالم إذا كان كالم إمام من أئمة املسلمني 

ن أتعامى عن العمل أن أكون من اجلاهلني أ -أخرياً -فكيف وهو كالم سيد األنبياء واملرسلني!! أنا أعوذ باهللا 

  بأحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسّلم كما يفعل اآلخرون ونسأل اهللا اهلداية لنا وهلم أمجعني .نعم.

احلويين : شيخنا، شيخنا معلوم رأيكم فيما يتعلق بدخول االس النيابية وجمالس الشعب وإباحة املظاهرات 

وا إن احلكومات القائمة اآلن أصبح ال يُنال احلق إال واإلضراب عن الطعام يف السجون وحنو ذلك، لكن قال

باختاذ مثل هذه اإلجراءات، فال أستطيع مثًال أن أواجه رئيس اجلمهورية بكلمة حق فأقول له: اتق اهللا وطبق شرع 

اهللا إال إذا كنت نائبَاً◌ يف الربملان، فيقولون: وتبليغ هذه الكلمة واجبة بالنسبة للحاكم أو غريه وكذلك 

حلكومات اب املظاهرات وهياج الشعب فذاك يستجيبون ملطالبهم فيقولون وهذه األشياء واجبة واجب التبليغ، ا

  وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ولذلك هذه األشياء مباحة من هذا الباب. فما قولكم جزاكم اهللا خرياً.

احلق إىل احلكام الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا إال بأن  أوًال: ال نسلم بقوهلم بأنه ال سبيل إىل تبليغ كلمة الشيخ :

يكون الرجل نائبا يف الربملان وخباصة إذا أُحلِْق بذلك أن تكون املرأة أيضًا نائبًة يف الربملان، ال أسلم بصحة هذه 

  ... الدعوى فإنه من املمكن أن يتكلم اإلنسان كلمة حق بطريق اجلرائد واالت والوسائل وو إىل آخره

فالطُرق إلبالغ كلمة احلق إىل املسئولني وخباصة أن امللك أو رئيس اجلمهورية أو من يشبهه من رؤساء أم هم 

يتسرتون مبن دوم من الوزراء مث هؤالء يتسرتون مبن دوم من النواب وحنن نعرف يف هذه احلياة الربملانية اليت 

أا تكوءات وستائر يعتمدون عليها  -ذه ميني باهللا وقلما أحلفوه- نعيشها يف كثري من البالد اإلسالمية أا 

لتنفيذ ما يريدون من خمالفة األحكام الشرعية، فوجود هؤالء يف الربملانات ال يفيدهم شيء والتاريخ والتجربة يف 

ن شيئًا بل حنو نصف قرن من الزمان أكرب دليل أن وجود املسلمني الطيبني الصاحلني يف الربملانات هذه ال يفيدو 

قد يضرون أوًال بأنفسهم ألم يدخلون ليصلحوا غريَهم فإذا بغريِهم قد أفسدهم، وهذا ُيَشاهد يف كثري من 

املظاهر يدخل مثًال املسلم التقى الصاحل امللتزم للسمت والدل واهلدي اإلسالمي له حلية جليلة وله قميص وال 

وإذا به بعد مضي شهر أو شهور أو سنه أو سنتني تراه قد  يتشبه بالكفار بلبس اجلاكيت والبنطال وحنو ذلك



تغري مظهره ملاذا؟ ألنه مل يستطع أن يثبت شخصيته املسلمة جتاه هذه الشخصيات اليت أقل ما يقال فيها إن 

مظاهرهم ليست إسالمية، فإذا هو دخل يف سبيل اإلصالح وإذا به أفسد نفسه فضًال عن أنه مل يتمكن من أن 

ه. ال أريد أن أستطرد يف هذا ولكين أريد أن أقول بأن هذه احلجة أوال حجة داحضة فبإمكان املسلم يصلح غري 

الغيور احلريص على تبليغ كلمة احلق إىل املسئولني يف الربملان بأي طريق من النشر وما أكثر وسائل النشر يف 

طريقة إسالمية أبداً، هذه طرق برملانية أوربية   العصر احلاضر. ثانياً: طريقة االنتخابات واختيار النواب هذه ليست

كافرة لو افرتضنا اآلن أن حكم إسالمياً قام على وجه األرض ما بني عشية وضحاها وعسى أن يكون ذلك قريبا 

مة املسلمني وليس بتواكلهم عن العمل، قام احلكم اإلسالمي أترون أن هذا احلكم اإلسالمي سيقر هذه 

تح جمال ترشيح الصاحل والطاحل وليس هذا فقط بل واملسلم والكافر الذي له دين وليس هذا الربملانات اليت تف

فقط بل الكافر من أهل الكتاب الذين هلم حكم خاص يف بعض املسائل يف اإلسالم واملالحدة والزنادقة 

اد األمة. أهذا هو والشيوعيني كل هؤالء يُعطى هلم احلرية يف أن يرشحوا أنفسهم وأن ينتخبهم من شاء من أفر 

(( َأفـََنْجَعُل نظام إسالمي؟!! ال واهللا، ليس من اإلسالم بسبيل إمنا هذا نظام من ال خيضع ملثل قول رب العاملني: 
  . اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجرِِميَن * َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن ))

" مثل فالن  سالمي مثُلنا دون املثل الذي يقول: إذن يف انضمامنا إىل الربملانات هذه القائمة على غري النظام اإل

هؤالء يهدمون قصرًا ومصرًا يف آن واحد ألم ال يفيدون شيء مبثل هذا  كمثل من يبىن قصرًا ويهدم مصرا "

االنتماء للربملانات، واحلق واحلق أقول إن للنفس هنا دخًال كبريًا ألن النفس حتب التميز والرتفع والتوظف يف 

العالية ليقال فالن وزير فالن نائب الوزير إىل آخره. فالنفس تسول لصاحبها مبثل هذه التأويالت أا الكراسي 

تدخل لتبليغ كلمة احلق إىل احلاكم الذي ال سبيل لنا إليه إال بطريق الربملان. اجلواب هذا الكالم أوال غري مسلم 

اإلسالم ال يستطيعون أن يغريوا شيئًا من النظام القائم ألن وثانيًا أن هؤالء الذين يدخلون الربملانات يف أي بالد 

هذا النظام القائم هو الذي سيحول األفراد الذين انضووا حتت هذا النظام وقد يستطيعون أن يعملوا شيئا من 

أريد الشكليات أما التغيري اجلوهري فهذا ال سبيل للوصول إليه بطريق االنضمام كنواب يف هذه الربملانات. أخريا 

أن ألفت النظر إيل شيء أدندن حوله كثريا وكثريا جدا، هل هذا هو سبيل إعادة احلكم اإلسالمي وحتقيق اتمع 

ال أنا أعتقد أن الطريق لتحقيق  - وفاقد الشيء ال يعطيه- اإلسالمي أن ننضم حتت دستور ال حيكم مبا أنزل اهللا؟ 

إمنا يكون على طريقة حممد عليه الصالة والسالم الذي وضع لنا  اتمع اإلسالمي وبالتايل إقامة الدولة املسلمة

فهل انضم   ( خير الهدى هدى محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم )منهجا عاما وعرب عنه بكلمة موجزة: 

 الرسول عليه السالم إىل كفار مكة يف سبيل إصالحهم بالطريقة الناعمة اللطيفة كما يفعل هؤالء الذين يريدون



. لقد  (( َفاْعَلْم َأنُه َال ِإَلَه ِإال اللُه ))أن ينضموا إىل الربملانات، أم صدع بكلمة احلق خاصة كلمة التوحيد: 

استمر النيب صلى اهللا عليه وسّلم كما تعلمون مجيعاً ثالثة عشر سنة وهو يدعو الناس إىل التوحيد وىف أثناء هذه 

السالم على علمه باألخالق اإلسالمية بأن يؤثروا احلياة اآلخرة على احلياة الدنيا السنني كان يربيهم عليه الصالة و 

فهل سلكنا هذا السبيل؟ اجلواب: إن هؤالء الذين يريدون اإلصالح بطريق االنتماء للربملانات لقد نسوا طريق 

والعمل على تطبيقهما.  احلق وهو التصفية والرتبية كلمتان أدعو املسلمني إىل الوقوف عندمها وتفهمهما جيداً 

التصفية: حنن اآلن يف أول القرن اخلامس عشر من اهلجرة وبيننا وبني العهد النبوي األطهر األزهر األنور أربعة 

عشرة قرناً دخل يف اإلسالم ما ليس منه ليس فقط يف السلوكيات واألخالق وال يف العبادات وإمنا دخل أيضًا يف 

املرشدون وأين املربون الذين يربون اجلماعات اإلسالمية اليت تكون باأللوف املؤلفة العقيدة ما ليس من ذلك فأين 

على التصفية والرتبية!! لذلك أنا ال أرجو أبداً أن تنهض مجاعة من املسلمني وتكون هلم الصولة والدولة إال على 

الصاحل، العلم النافع اليوم بيننا وبني الطريقة اليت جاء ا الرسول عليه السالم. وتلخيص ذلك العلم النافع والعمل 

الوصول إليه عقبات كأداء شديدة جدًا فيجب تذليلها وتقريب هذا العلم النافع إىل أذهان الناس ذه الكلمة 

اليت أمسيها بالتصفية مقرون معها الرتبية وحنن جند اآلن كثرياً من الدعاة اإلسالميني ليسوا هم أنفسهم مل يرَبوا على 

م الصحيح بل ذووهم أيضاً وأهلهم وأوالدهم ونساءهم، فإذا مل حنقق اتمع اإلسالمي على هذا األساس اإلسال

الصحيح من التصفية والرتبية فلن تقوم دولة اإلسالم بطريق الربملانات أبداً وإمنا هذا تعويق للمسرية اإلسالمية اليت 

  جيب أن منشي عليها إن شاء اهللا. نعم.

يقولون أيضًا يف هذا أن البطانة واحلاشية حتجب عن احلاكم اجلرائد اليت تنبهه وتأمره بتقوى اهللا  احلويين : شيخنا

 م لنا أنه ال طريق إىل تبليغ احلاكم بشرع اهللا إالفال يصل إىل احلاكم هذه الكلمة، ويقولون أيضًا سل وجل عز

  دخول الربملانات؟ املواجهة الصرحية فهل هذا يسوغ أيضاً بالقاعدة السابقة

املواجهة قبل كل شيء جيب حتقيق ما أشرت إليه آنفًا من التصفية والرتبية وحينما توجد كتلة تُعد  الشيخ :

باأللوف املؤلفة رُبوا وعلموا وكانوا على قلب رجل واحد يومئذ ميكن أن تتحقق املواجهة املزعومة وهذا اليوم أبعد 

اليت وقعت هنا مثال باحلجاز وما وقع يف مصر عندكم، وما وقع عندنا يف سوريا ما يكون بدليل أيضًا احلوادث 

وما قد سيقع ال مسح اهللا يف بالد أخرى بسبب هذه الثورات اإلسالمية اليت مل تقم على أساس من التصفية 

سالمية إىل والرتبية فسوف تكون عاقبة ذلك سوءاً وتكون غري مرضيه بل ستكون سبب لتعويق استمرار الدعوة اإل

اإلمام. فلذلك فنحن ننصح إخواننا الذين يشاركوننا يف االهتمام بالرجوع إىل الكتاب والسنة أن ال يستعجلوا 

األمر وأن يربوا أنفسهم وأن يربوا ذويهم على هذا اإلسالم الصحيح وأن يدعوا احلكام يفعلون ما يشاءوا ألننا ال 



 مكة وماذا كان يصيبه ويصيب أصحابه، من الكفار؟ ما وقفوا أمامه سبيل لنا إليهم ولنتصور الرسول وحياته يف

جياوم ويواجهوم لسببني اثنني: أوًال أن الرتبية اليت ينبغي أن تتحقق يف املسلمني ملا تكن قد حتققت فيهم، 

ٍة ))وثانياً ربنا يقول:  وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُومل يكن املسلمني يومئذ مما ميكنهم  ...اآلية إىل آخر  (( َوَأِعد

  أن جياوا العدو أوًال بإميام القوي وثانياً باستعدادهم املادي.

فلذلك ننصح هؤالء أن ال يتغلب عليهم احلماس والكره هلؤالء احلكام وُحق هلم ذلك ألم حيكمون بغري ما أنزل 

" من استعجل ومن حوهلم على اإلسالم الصحيح وإال فقد قيل قدمياً: اهللا وإمنا عليهم أن يتأنوا وأن يربوا أنفسهم 

  . واآلن ينشغلون بتحضري الطعام فحسبنا هذا الكالم.الشيء قبل أوانه أبتلي حبرمانه "

يتوهم كثري من الناس أن أموال احملاربني وأعراضهم حتل للمسلمني ِحًال مطلقاً حبيث أنه جيوز للمسلم أن  الشيخ :

مال الكافر احملارب أو على عرضه كيفما اتفق له وشاء، واألمر ليس كذلك ألن أي مال يقع يف يده  يسطو على

أو أي أسري سواء كان ذكر أو أنثى فعليه أنه يسلم ذلك كله لألمري املسئول عنه والذي يقاتل هو معه، مث هذا 

يم الشرعي. ولذلك فحينما يأيت سؤال: األمري املفروض فيه أنه يوزع الغنائم اليت حصل عليها جنده حسب التقس

حماربني وحمتلني لبالد اإلسالم؟ نقول: ال، ال -وعليكم السالم  -أال جيوز اليوم سلب أموال اليهود باعتبارهم 

جيوز باملعىن الذي يتبادر للذهن، أن واحد سطا له مثال على بنت يهودية فهو يأخذها جارية له، ليس كذلك أو 

و بأخرى فهو يسلبه من ذاك اليهودي ألنه حمارب ليس األمر كذلك، هذا وذاك ُيسلم صح له مال بطريقة أ

للقائد الذي يسوق اجليش لقتال الكفار، أين هذا القائد اليوم؟ اليوم ال يوجد جهاد باملعىن الشرعي يف فلسطني 

، أو مثل مثال األسر أو  َوِإما ِفَداًء )) (( فَِإما َمنا بـَْعدُ حبيث ترتتب عليه األحكام الشرعية من مثل قوله تعاىل: 

  االسرتقاق. عرفت اجلواب؟

  احلويين : نعم، جزاك اهللا خريا.

  سائل آخر : يا شيخ، يف أفغانستان معروف، نفس الشيء القائد؟

أي نعم، لكن واهللا ما أدري هل تطبق األحكام الشرعية هناك وهذا من األمور اليت حتفزين وتدفعين  الشيخ :

عنا على أنه ال جيوز القيام جبهاد شرعي إال بعد أن متهد له بكل الوسائل املشروعة منها أن من يريد أن يقوم دف

ذا اجلهاد أن يكون عنده هيئة من أهل العلم يوجهون اجلهاد الوجهة الشرعية. فاآلن مثال لنأيت املسألة من 

ن هل تقسم على ااهدين كلهم؟ أم تقسم فقط على أقرب طريق: الغنائم اليت يستوىل عليها ااهدون األفغا

الفرقة أو السرية اليت هي استولت على هذه؟ بينما هناك سرايا أخرى هلم جهاد يف جبهات أخرى هلم نصيب من 

ذلك أو من تلك املغامن. ما أدرى هل يطبق هذا أم ال؟ ولذلك فاجلهاد الذي ينشده كثري من اإلسالميني 



اً وكثرياً جداً، يتطلب املعرفة باألحكام الشرعية املتعلقة باجلهاد. يعىن مثال اليوم ملا جتولنا تلك ويدندنون حوله كثري 

اجلولة يف السعودية وىف الدمام املنطقة الشرقية، سألين بعضهم أن أمامه إجازة فهو يريد أن يستغلها ليذهب إىل 

هللا ليس نزهة وليس خرية حبيث أن جياهد شهر شهرين أفغانستان وجياهد يف سبيل اهللا، قلت له: اجلهاد يف سبيل ا

وترجع أدراجك إىل أهلك، ال، جيب أن تسلم قيادة أمرك لرئيس اجليش مث هو إن مسح لك بالعودة تعود وإال 

فال. اليوم، صار القضية قضية اختيارية بريوح بيقضيلوا شهر شهرين مث إيش!! يرجع. بعد ذلك ينتظر له فرصة 

  يها مث يرجع هو هذا هو اجلهاد، والسبب أنه ما يف تنظيم كما ينبغي.ثانية يروح يقض

على كل حال أن أرى القمر أمامي فيذكرين ببعض اآليات اليت ذكرا أبا عبد اهللا، آنفاً، وبقوله عليه  الشيخ :

رأيتم ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال تنكسفان لموت أحد وال لحياته فإذا الصالة والسالم: 
أما اآليات فهي كما قال تعاىل يف القرآن الكرمي، وما دام أننا يف صدد التالوة  ذلك فصلوا وكبروا وتصدقوا )

(( فيجب أن نفتتحها باالستعاذة فأقول: أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفثه ونفخه 
َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنيًرا * َوُهَو الِذي َجَعَل اللْيَل َوالنـَهاَر ِخْلَفًة  تـََباَرَك الِذي َجَعَل ِفي السَماِء بـُُروًجا

َذا َخاطَبَـُهُم اْلَجاِهُلوَن ِلَمْن َأرَاَد َأْن َيذكَر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا * َوِعَباُد الرْحَمِن الِذيَن يَْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َوإِ 
َذاَب َجَهنَم ِإن َعَذابـََها  قَاُلوا َسَالًما * َوالِذيَن يَِبيُتوَن ِلَربِهْم ُسجًدا َوِقَياًما *_َوالِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـَنا اْصِرْف َعنا عَ 

ُفوا َوَلْم يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْيَن َذِلَك قـََواًما * َكاَن َغَراًما * ِإنـَها َساَءْت ُمْستَـَقرا َوُمَقاًما *َوالِذيَن ِإَذا َأنـَْفُقوا َلْم ُيْسرِ 
َال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك َوالِذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللِه ِإَلًها َآَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـْفَس الِتي َحرَم اللُه ِإال بِاْلَحق وَ 

َعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهانًا * ِإال َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا يـَْلَق َأثَاًما * ُيَضاَعْف َلُه الْ 
ُل اللُه َسيَئاتِِهْم َحَسَناٍت وََكاَن اللُه َغُفورًا َرِحيًما * َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا فَإِ  ُه يـَُتوُب ِإَلى افَُأولَِئَك يـَُبدِه نلل

َها َمَتابًا * َوالِذيَن َال َيْشَهُدوَن الزوَر َوِإَذا َمروا بِاللْغِو َمروا ِكَراًما * َوالِذيَن ِإَذا ذُكُروا بِ  َآيَاِت رَبِهْم َلْم َيِخروا َعَليـْ
ا َوُذرياتَِنا قـُرَة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمتِقيَن ِإَماًما * ُأولَِئَك ُصما َوُعْمَيانًا * َوالِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـَنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجنَ 

َقاًما * ُقْل َما يـَْعَبأُ ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصبَـُروا َويـَُلقْوَن ِفيَها َتِحيًة َوَسَالًما * َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرا َومُ 
بـُْتْم َفَسْوَف َيُكوُن ِلَزاًما ))ِبُكْم رَبي َلوْ  وال أقول صدق اهللا العظيم ألنه من املعلوم .. نعم  َال ُدَعاؤُُكْم فـََقْد َكذ .

.  

  جزاك اهللا خرياً، طيب اهللا األنفاس يا شيخ . السائل :

  مسعنا شلون الشريط عندك. الشيخ :

  ، قراءتان؟(( ِلَمْن َأرَاَد َأْن َيذكَر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا ))اآلية  ُشُكورًا )) (( ِلَمْن َأرَاَد َأْن يَتذكَر َأْو َأرَادَ  السائل :



  قراءتان. نعم. هات نشوف. آه؟ الشيخ :

  احلويين : نسأل؟

  سبق ا عّكاشة. الشيخ :

  احلويين : أنا استأذنُت منه.

  أيضاً!! ما شاء اهللا، طيب كما تريد. الشيخ :

  ليلى؟ احلويين : نبدأ يا أبا

  أبو ليلى : تفضل.

  ما مسعنا األذان . الشيخ :

  احلويين : شيخنا، الشيخ حممد الغزايل يف كتاب السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث..

  وهل تشيخه؟ الشيخ :

  . ...احلويين : 

  - يضحك-!!  ...بعدما فعل فعلته  الشيخ :

يقول أن القائلني بأن عروض التجارة ال جتب  - والطلبة  يضحك الشيخ - ...احلويين : األستاذ حممد الغزاىل 

ان شعري ال  فيها الزكاة بفتواهم هذه أصاب اإلسالم ضر شديد إذ ال يعقل أن تفرض الزكاة على رجل عنده فد

يكاد خيرج منه شيء مذكوراً، ويرتك أصحاب املاليني بل املليارات ال يؤخذ منهم زكاة، فما جوابكم على هذه 

  ة؟املقول

جوايب على هذا القيل من ناحيتني: الناحية األوىل أنه كما عهدناه يف كل زالته وشطحاته اليت ظهرت يف   الشيخ :

كتابه األخري وىف ما قبله أنه يعتمد على الرأي فيما يصدره من أحكام شرعية وال يعتمد على النقل، والسبب يف 

ا كانت بضاعته
ّ
م مزجاة يف علم السنة واحلديث النبوي ولذلك فهم ذلك معروف منذ قدمي أن أهل الرأي مل

يلجأون لتعويض ما فام من اخلري إىل االعتماد على آرائهم وأفكارهم اليت ال مستند هلا من كتاب وال سنة. وكل 

إنسان يستطيع أن يفعل فعل أهل الرأي، أن يقول رأيي كذا، كل إنسان يستطيع هذا وليس كذلك أن يدعي أن 

هللا عليه وسّلم قال كذا وكذا، أو أنه صّح عن النيب صلى اهللا عليه وسّلم أنه قال كذا وكذا، ألن جلأه النيب صلى ا

إىل مثل هذه الدعوة تتطلب منه جهدًا كبريًا ودراسة واسعة جدا وهو ما يُعَلم عند احملدثني بدراسة علم اجلرح 

سة أو إطالع واسع جدًا على األحاديث والتعديل من جهة وأصول علم احلديث من جهة أخرى فضًال عن درا

املروية يف كتب السنة بأسانيدها. ومبا ال شك فيه وال ريب أن مثل هذه الدراسة تأخذ من عمر اإلنسان حياته  



كلها مهما بارك اهللا عّز وجّل له فيها وملا كان هذا األمر شاق وصعب تناوله على كثري من الناس ولذلك 

ق وأتوه من أقرب السبل، بالش دراسة علم احلديث وأصول احلديث ورجال احلديث وجدناهم قد استقصروا الطري

ورواة احلديث، وإمنا هو الرأي، أنا أرى كذا وأعتقد كذا وال شيء يكلفهم من ذلك جهداً يذكر ولقد انتبه هلذا 

" إذا جادلكم أهل ه: األمر اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فيما ُرِوَي عنه من قوله رضي اهللا عن

، وهذه حقيقة فيمكن مثًال أن نأخذ آية عامة وتكون األهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه "

السنة قد خصصتها فيأيت صاحب اهلوى وحيتج بآية عامة جلهله مبا جاء يف السنة مبا خيصصها أو يقيدها حسب 

د أهل الرأي قدميًا وحديثًا استسهلوا طريق أهل الرأي واستصعبوا النصوص الواردة يف القرآن الكرمي ولذلك جن

طريقة أهل السنة فوقعوا يف خمالفات شرعية كثرية وكثرية جداً حىت يف خمالفة القرآن ألننا نعلم واحلمد هللا مجيعاً حنن 

السنة فإذا مل يرجع املسلم أهل السنة نعلم أنه ال سبيل إىل تفسري القرآن الكرمي تفسريًا صحيحًا إال بالرجوع إىل 

إىل السنة يف تفسري القرآن ال شك أن مصريه مصري أي فرقة من الفرق القدمية اليت كانت تسمى عند السلف 

بأهل األهواء: كاملعتزلة واملرجئة واخلوارج وحنوهم . البد أن يقع من أعرض عن السنة يف فهمه للقرآن يف شيء من 

هل آيات كثرية يف القرآن الكرمي حتض املسلم على أن ال يعتمد يف فهمه ودراسته هذا االحنراف ألنه يكون قد جتا

للقرآن الكرمي على عقله وإمنا على سنة نبيه صلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم هذه السنة اليت أشار إليها القرآن 

َزْلَنا ِإلَْيَك الكرمي بأا البيان حيث قال تبارك وتعاىل يف القرآن:  ،  الذْكَر لُِتبَـيَن ِللناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْم ))(( َوَأنـْ

هذا البيان هو السنة فإذا مل يرجع ومل يرجع طالب العلم إىل السنة لفهم القرآن الكرمي فال شك يف أنه سوف 

م من اآليات ينحرف كثريًا كثرياً جداً عن مراد اهللا تبارك وتعاىل فيما أنزل على نبيه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلّ 

َزْلَنا ِإلَْيَك الذْكَر لِتُبَـيَن ِللناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْمِ◌ ))البينات لآلية السابقة:  .منطق هذا الرجل الذي يثبت  (( َوَأنـْ

وجوب الزكاة على عروض التجارة يلزمه أن يثبت كثرياً من األحكام  وينسبها إىل اإلسالم رد الرأي، ذلك ألن 

ء مثًال اتفقوا إمجاًال على أنه ال جيب الزكاة على كثري مما تنبت األرض بعد أن اختلفوا يف بعض األنواع العلما

لكنهم مثًال اتفقوا على أن اخلضروات ال زكاة عليها وحنن يف هذا العصر نعرف بأن هناك أراضي كثرية تزرع 

طائلة جدًا فهل على هذه اخلضر زكاة؟  باخلضرة وىف فصول من السنة خمتلفة متعددة وتثمر لصاحبها أموال

اجلواب باتفاق العلماء فيما نعلم أنه ال زكاة عليها، بل قد جاء يف السنة حتديد الزكاة املفروضة على ما تنبت 

األرض بأنواع أربعة كما جاء يف حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه حينما أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى 

، فذكر عليه ( ال تأخذ الصدقة إال من هذه األربعة )ليمن فقال له عليه الصالة والسالم : آله وسّلم إىل ا

. إذًن، خرج ذا احلصر كثري مما تنبت األرض منه مثًال ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب )الصالة والسالم : 



أن هناك بعض األمور اختلف  الذرة وقس على ذلك اخلضروات كما ذكرنا آنفاً، صحيح كما أيضاً أشرت سابقاً 

الفقهاء لكن اخلضر اليت ال ُتدخر فهذه قد اتفقوا على األقل املذاهب األربعة على أنه ال جتب الزكاة عليها. فإذا 

أخذت القضية بالرأي فنخن جند مثًال الفوارق التالية من كان عنده مائتا درهم فضة: وجب عليه الزكاة، عنده 

: وجب عليه الزكاة، عنده مخس رؤوس من اإلبل : وجب عليها الزكاة، عنده أربعون عشرون مثقال من الذهب

رأس من الغنم: وجب عليه الزكاة، فهل قيم هذه األمور اليت فرض عليها الزكاة متساوية؟ اجلواب: ال، فأين قيمة 

نا الرأي لقلنا ما يف عدل الفضة لو كان هناك مثًال عملة فضية يتعاملها الناس اليوم من قيمة الذهب فلو استعمل

هنا، يف عشرين مثقال عشرين دينار يساوى اليوم تقريبًا عشر جنيهات ذهبيه سعودية أو إجنليزية، بينما مائتا 

لكن ال يساوى إال نذرًا قليًال من هذه القيمة، فلو أننا حكمنا الرأي  - ما أدرى على الضبط- درهم فضية 

والنصارى من حتريف خطري يف دينهم ولذلك كان من الواجب علينا أن  ألصاب شريعة اإلسالم ما أصاب اليهود

. هذا الرجل وأمثاله   (( َوتِْلَك ُحُدوُد اللِه َفَال تـَْعَتُدوَها ))نقف عند حدود الشرع وال نتعداها لقوله عّز وجّل: 

عنده ما حكم به عقله  كثري ممن يناقش األحكام الشرعية وخباصة إذا كان فيها اختالف بني الفقهاء فالراجح

ورأيه، واآلن حنن نقول يتوهم هذا الرجل وأمثاله أن الشارع احلكيم حينما مل يفرض الزكاة على عروض التجارة 

وفرضها على مخسة أوسق مثال من القمح أوالشعري أخذ املسألة بعقله وهو بال شك مهما كان مغرورا به فسوف 

له حمدود وقاصر وال يستطيع أن يعرف حقائق األحكام الشرعية إال ال يستطيع إال أن يوافق على قوله أن عق

باالعتماد على كتاب اهللا وعلى حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم وإال ألغى حكمة إرسال الرسل 

وإنزال الكتب. وعلى ذلك فهو استعمل عقله فقال: كيف يُعقل أن يفرض الزكاة على من زرع شعريا وكان قد 

لغ النصاب وهو مخسة أوسق أما رجل عنده من عروض التجارة املاليني اململينة ومع ذلك حنن نقول: ال زكاة ب

على عروض التجارة. جوابنا على هذه الشبهة العقلية من ناحيتني اثنتني: الناحية األوىل: لو فرضنا أن تاجر ما 

، ويقابله إنسان آخر عنده مليون نقد وليس - مليس مه-عنده من عروض التجارة ما يساوي مليون  أو جنيه 

عروض جتارة، حنن نسأل هذا الرجل العاقل الذي حيكم عقله يف أحكام الشريعة أي الرجلني تصرفه يف ماله أنفع 

ألمته؟ آلرجل األول الذي حول املليون جنيه أو  إىل عروض جتارة وحرك مصاحل الناس ونفع العشرات واملئات 

ذا أنفع للمجتمع من الناحية املادية واالقتصادية أم ذاك الذي حبس وكنز املليون جنيه يف الصندوق من الناس، أه

احلديدي؟ مث هو مع ذلك ُخيرج النسبة املفروضة يف املئة اثنني ونصف، حنن نسأل اآلن أهل العلم باالقتصاد أي 

نصف أم الرجل الذي طرح ماله واشرتى به بضاعة الرجلني أنفع ألمته؟ َآلذي كنز ماله وأخرج زكاته باملائة اثنني و 

  ونفع أمته؟ اآلن هذا السؤال يوجه إىل احلاضرين على اختالف علمهم وثقافتهم أي الرجلني أنفع فيما تظن؟



  األول. السائل :

غار األول، إذًا هذا الرجل يغالط الناس أو أنه يتجاهل، ومثله عندي كمثل احلزورة اليت حيزر ملا كنا ص الشيخ :

األطفال بعضهم بعض، يفاجئ زميله يف املدرسة أريد حزرك حزورة قنطار من قطن أثقل وإال من رصاص؟ يقول 

ال الرصاص. وهو حمدود الوزن بالقنطار واألمر بدهي جداً فالوزن واحد لكن فيه إيهام  يف اللفظ  الرصاص أثقل 

! هو مل يالحظ أن نسبة املنفعة بالنسبة لألمة من القطن لكن هو مل يالحظ أن النسبة من حيث الوزن واحدة !

عكس ما يتواهم هو !! حينما يتساءل مستنكرًا كيف يعقل أن يفرض الزكاة على من عنده كذا من املال وال 

يفرض على من كان عنده من العروض التجارية املاليني اململينة. هذا هو اجلواب رقم واحد. اجلواب رقم اثنني: 

على عروض التجارة زكاة مطلقًا إمنا نقول ما تقتضيه األدلة الشرعية أوًال مث ما تقتضيه قاعدة حنن نقول ال جيب 

، حنن حينما نقول ال زكاة على عروض  (( يُرِيُد اللُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر ))اليسر يف الشريعة ثانياً 

هب األربعة أن كل تاجر عليه يف آخر كل سنة أن يقوم بضاعته مث أن التجارة إمنا نعين ما هو معروف عند املذا

خيرج عن جمموع القيمة كما لو كانت هذه القيمة يف يده أو يف صندوقه نقدًا فعليه أن خيرج يف املائة اثنني 

غين الذي ونصف. هذا الذي حنن ننكره ونقول ال دليل عليه يف الشرع لكن يقابل هذا أننا نقول أن هذا الرجل ال

حول نقوده إىل بضاعة نفع ا جمتمعه اإلسالمي مل ينج من الزكاة املطلقة، وأعين أن كل تاجر جيب أن حيقق يف 

، وأن يزكى نفسه مما طبعت عليه  (( َأفْـَلَح َمْن زَكاَها * َوَقْد َخاَب َمْن َدساَها ))نفسه قول اهللا تبارك وتعاىل: 

، فعليه أن يزكيها وال يكون ذلك أبداً إال بأن  (( َوُأْحِضَرِت اْألَنـُْفُس الشح )): وأحضرت عليه كما قال تعاىل

خيرج بقسم من ماله عن طيب نفسه. فهذا التاجر الكبري الذي عنده أنواع من العروض عليه أن خيرج منها ما 

مة، أما الذين يقولون ما ذكرناه تطيب به نفسه تزكية وتطهرياً هلا هذا واجب عليه من باب استعمال النصوص العا

آنفًا من التقومي فهذا ليس له أصل يف الشرع، ولذلك فنحن أعملنا النصوص العامة اليت معانيها واضحة جداً يف 

تزكية النفس وتطهريها من الشح والبخل وأعرضنا عن تلك اآلراء اليت ال مستند هلا يف كتاب اهللا وال يف سنة 

يه وعلى آله وسّلم. فإذا عرفتم من اجلواب األول أن التاجر الذي حول رأس ماله إىل رسول اهللا صلى اهللا عل

بضاعة هو أنفع ألمته من الذي كنز ماله يف صندوقه أنه جيب عليه أن خيرج من تلك العروض ما تطيب نفسه 

وألن املغالطة تكون عادة من الزكاة حينئذ نعلم مغالطة هذا اإلنسان، لكين ال أريد أن أجتىن عليه فأقول مغالطة 

  بعلم من املغالط وأنا أعتقد أنه ال علم عنده ولكنه حيكم برأيه فيقع يف مثل هذه املخالفات.

أضم إىل هذا البيان شيئًا آخر وهو من الكمال من الكالم فأقول: إن الذي يكنز ماله وخيرج زكاته ويقدمها إىل 

كما جاء يف احلديث الصحيح، أما الغين الذي حّول ماله إىل الفقري فيده هي العليا، ويد اآلخذ هي السفلى  



عروض فهو واملتعاملون معه يف مرتبة واحدة ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى، فيكون حتويل املال إىل 

  العروض أشرف لألمة من أن يكون هناك يد عليا ويد سفلى، وذا ينتهي جوايب.

  نعم. الشيخ :

  صول األرز، الفدان عندنا ينتج حوايل ألفني كيلو اثنني طناحلويين : بالنسبة حمل

  ألفني الشيخ :

احلويين : ألفني كيلو فاجلمعية الزراعية جترب الفالح أنه يورد طن ونصف مثًال بسعر خبس أو قليل فممكن لو فيه 

  فدان ينتج اثنني طن فسيعطى اجلمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن .


